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OPENBARE ZITTING

1.

Mededeling geldigverklaring OCMW-raadsverkiezingen

De gemeentesecretaris geeft lezing van de brief van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van
04 maart 2013 houdende geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de raad voor
maatschappelijk welzijn die heeft plaats gehad op 2 januari 2013.
185.2

2.

Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 28.02.2013

Gelet op art. 39§6 en art.80 van het ARGC.
Gelet op art. 165 van het gemeentedecreet.
De gemeenteraad neemt kennis van volgend bijgevoegd proces-verbaal van kasnazicht van de
gemeente d.d. 28.02.2013
Kastoestand op:
28.02.2013
A. Synthesebalans algemene rekening
Algemeen totaal
B. Detail van de rekeningen klasse 5
B1 : financiële rekeningen
B2 : interne fin.rekeningen
Globaal saldo
C. Detail van de rekeningen klasse 5
C1 : individuele rekeningen
C2 : interne indiv.rekeningen
D. Synthese – controletabel:
E. Echtverklaring door ontvanger
F. PV. van kasnazicht door College
Ter info detail van de financiële rekeningen
Rekening courant 1
Rekening courant 2
Diftar
KBC zicht/bedrijfsrekening
ING zichtrekening
Totaal van de leningen en Ko
Rekening toelagen en leningen
Termijnrekening Belfius
Belfius Treasury+
KBC Termijnrekening
ING beleggingsrekening
KBC Termijndeposito Plus
Belfius Treasury Classic
ABN AMRO-KIR-rekening
Société Générale Priv.Banking
Belfius Tre@sury + Special
AXA Bank
ING Business Account
Belfius Fidelity 9M
ING Flexibonus Account 6
Postchequerekening
Kas van de ontvanger
Kassa burgerzaken
Kassa ROS
Kassa Milieu
Kassa Balie/Onthaal
Kassa Vrije Tijd

128.771.913,04 EUR
15.679.441,11EUR
- 328,06 EUR
15.679.113,05 EUR
15.679.441,11 EUR
-328,06 EUR
OK
08.03.2013

15.679.441,11 EUR
258.253,67 EUR
1.235,48 EUR
247.767,81 EUR
2.068,64 EUR
3.273,29 EUR
70.328,50 EUR
656.846,62 EUR
0,00 EUR
3.166.412,27 EUR
0,00 EUR
500.000,00 EUR
2.305.000,00 EUR
0,00 EUR
2.035.786,44 EUR
0,00 EUR
2.022.360,83 EUR
0,00 EUR
130.533,70 EUR
4.016.318,54 EUR
260.000,00 EUR
1.218,94 EUR
991,57 EUR
451,60 EUR
0,00 EUR
82,35 EUR
300,00 EUR
210,86 EUR

474.33

3.

Arbeidsreglement personeel Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg: aanpassing

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, zoals gewijzigd bij de wet
van 18 december 2002;
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van
het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;
Gelet op het model van arbeidsreglement van OVSG;
Overwegende dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het personeel en
het schoolbestuur;
Overwegende dat alle personen die onder gezag arbeid verrichten in het gemeentelijk onderwijs,
moeten worden geïnformeerd over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding van toepassing zijn;
Overwegende dat het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs voldoende ruimte laten om
lokaal en autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel en het
schoolbestuur;
Overwegende dat het arbeidsreglement zoals goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 27 juni
2011 aan actualisatie toe is;
Overwegende de besprekingen in het scholenoverleg van de scholengemeenschap Gemeentelijk
Onderwijs Kortenberg;
Gelet op het syndicale overleg dat hierover plaatsvond;
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: met algemene stemmen
Het aangepaste arbeidsreglement voor het personeel in het Gemeentelijk Onderwijs van Kortenberg,
als bijlage en integraal deel uitmakend van dit besluit, wordt goedgekeurd. Het arbeidsreglement is
van toepassing op het personeel van volgende scholen:
- Gemeenteschool “De Regenboog”, Kloosterstraat 10, 3070 Kortenberg
- Gemeenteschool “De Klimop”, Kwerpsebaan 249, 3071 Erps-Kwerps
- Gemeenteschool “De Negensprong”, Annonciadenstraat 1, 3078 Everberg
- Gemeenteschool “De Boemerang”, Alfons Dewitstraat 7 (lager) en Dorpsstraat 182 (kleuter),
3078 Meerbeek.
55:231.1

4.

Erkenning van de gemeentelijke vrijetijdsadviesraden 2013 – 2019

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal
sportbeleid;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende de ondersteuning en stimulering van het lokaal
jeugdbeleid en de bepalingen van het provinciaal jeugdbeleid;
Gelet op de noodzaak van een officiële erkenning van een gemeentelijke cultuur-, sport-, jeugdraad in
de hierboven vermelde decreten en dit voor de duur van de nieuwe legislatuur;
Overwegend de voorbereidende doorlichting van de statuten van en door de respectievelijke
adviesraden;
Overwegend dat de statuten van deze respectievelijke vrijetijdsadviesraden integraal deel uit maken
van dit besluit;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:

- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: met algemene stemmen
De statuten van de cultuurraad, de sportraad, de jeugdraad en de seniorenraad, die integraal deel
uitmaken van dit besluit, worden goedgekeurd.
In het verder verloop van dit besluit worden de hierboven genoemde adviesraden samen benoemd met
de term ‘vrijetijdsadviesraden’.
De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen de respectievelijk
vrijetijdsadviesraden betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk sport-,
cultuur-, jeugd-, en seniorenbeleid.
Dit houdt in dat de gemeenteraad voor haar definitieve besluitvorming op grond van de
hiernavolgende bevoegdheidsverdeling de vrijetijdsadviesraden om advies zullen vragen.
De vrijetijdsadviesraden zullen hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, advies verlenen over alle
aangelegenheden die de adviesraden belangrijk achten in het kader van het gemeentelijk sport-,
cultuur-, jeugd- en seniorenbeleid en voor alle aangelegenheden die voorzien zijn in de van kracht
zijnde regelgeving.
De vrijetijdsadviesraden zullen een expliciete rol vervullen bij het tot stand komen van het
gemeentelijk meerjarenplan. De vrijetijdsadviesraden moeten dan ook betrokken worden bij de
opmaak, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk meerjarenplan.
De concrete afspraken over de wijze van advies vragen en verlenen zullen worden opgemaakt in een
afzonderlijke afsprakennota tussen de vrijetijdsadviesraden en het gemeentebestuur.
205.90

5.

Charter voor de toekomst van Kortenberg

Gelet op het feit dat op 27 september 2012, de 700ste verjaardag van het Charter van Kortenberg, het
nieuwe Charter voor de toekomst van Kortenberg plechtig werd voorgesteld in de Oude Abdij te
Kortenberg;
Gelet op het feit dat dit Charter voor de toekomst van Kortenberg het resultaat is van een gezamenlijke
denkoefening en visieontwikkeling van een grote groep inwoners die deelnamen aan het
participatietraject ‘Kortenberg 2020’ en van de toenmalige OCMW- en gemeenteraadsleden;
Gelet op het feit dat dit Charter voor de toekomst van Kortenberg door inwoners en bestuur samen
werd onderschreven en ondertekend;
Overwegend dat in het nieuwe Charter een oproep staat aan de bestuurders van elke nieuwe legislatuur
om de aanbevelingen van het Charter op te nemen in het beleidsprogramma;
Overwegend dat de nieuwe gemeenteraad gevolg wenst te geven aan deze oproep in het kader van het
Charter voor de toekomst van Kortenberg voor haar rol als bestuurders tijdens de komende 6 jaar;
Overwegend dat de leden van het college hun engagement voor de grondbeginselen gestalte geven
door voor elke grondbeginsel één schepen bevoegd te maken met de burgemeester als algemeen
coördinator;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan

Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: met algemene stemmen
Inleiding
In 1312 werd in de Abdij van Kortenberg het Charter van Kortenberg afgekondigd. Dit charter was
een officieel pact tussen vorst en volk waarin hertog Jan II van Brabant rechten en vrijheden van de
adel en de steden erkende.
Geïnspireerd door dit 700-jaar oude Charter, hebben bestuurders en burgers in 2012 gezamenlijk een
vernieuwende toekomstvisie voor Kortenberg ontwikkeld en uitgetekend. Als bestuurders willen we in
co-productie met de bevolking vorm geven aan onze lokale samenleving, en daarbij een zo breed
mogelijk draagvlak creëren..
Deze toekomstvisie vormt de inspiratie voor dit nieuwe Charter voor de toekomst van Kortenberg. Dit
nieuwe charter bepaalt de grondbeginselen van het beleid en de toekomstige initiatieven voor de
lokale gemeenschap.
Naast het samen creëren van een toekomstvisie voor onze gemeente op lange termijn, willen we op
deze manier een vernieuwde invulling geven aan participatie en actief burgerschap om zo de lokale
democratie te versterken.
Artikel 1 – Grondbeginselen
Als bestuurders van Kortenberg, engageren we ons ertoe om onze gemeente als lokale gemeenschap te
baseren op volgende grondbeginselen:
- een solidaire samenleving waarbij we uitgaan van de mogelijkheden van elke mens en bijzondere
aandacht hebben voor de meest kwetsbaren onder ons
- een kruispunt voor alle generaties en culturen waarbij we, met fundamentele eerbied voor onze eigen
taal en cultuur, met wederzijds respect voor verschillen, in dialoog zoeken naar wat ons verbindt: we
komen samen, luisteren naar elkaar en delen kennis en ervaringen binnen één lokale gemeenschap
- een open gemeenschap met plaats voor ontmoeting met de ander waarbij onze gemeente een
gastvrije, publieke omgeving is waar mensen cultuur beleven, zich ontwikkelen, samenwerken, elkaar
ontmoeten en feesten en waar we samen omgaan met diversiteit met respect voor ieders eigenheid
- een lokale ruimte om in te leven en te beleven waarvoor Kortenberg een aangename, zuurstofrijke,
schone omgeving biedt waar het goed is om te leven, een rustpunt in een continu veranderende
leefwereld
- een plaats met groene verbindingen tussen het centrum en de dorpskernen, met de grootstad en de
wereld zodat alle bewoners zich op gepaste, afwisselende manieren kunnen verplaatsen
- een gemeenschap die duurzaam vooruit gaat waarbij we samen experimenteren en vernieuwen vanuit
onze eigen wortels: we waarderen en behouden wat goed is, om van daar uit te groeien naar
mensvriendelijke vooruitgang waarbij we streven naar een zo groot mogelijk evenwicht tussen mens,
economie en leefmilieu.
Artikel 2 – Verbintenissen
Als bestuurders engageren we ons voor:
- Kortenberg als een gemeenschap waar bestuurders en burgers in co-productie vorm geven aan hun
samenleving
- een permanente en open dialoog waar bestuur en burgers als gelijkwaardige partners aan deelnemen
- het concreet waarmaken van de toekomstvisie en grondbeginselen in een waaier van acties en
initiatieven die ze waardevol en haalbaar achten
Als bestuurders gaan we ermee akkoord om:
- een chartertoets in te voeren voor alle belangrijke beleidsbeslissingen van het gemeentebestuur

- tussentijds of minstens op het einde van elke legislatuur gezamenlijk te evalueren of de
samenwerkingsafspraken en grondbeginselen werden nageleefd
- aan de burgers van Kortenberg een weerstandsrecht toe te kennen wanneer het bestuur in zijn
beslissingen of handelingen het Charter van Kortenberg niet naleeft
Artikel 3 – Opvolging
Het Charter is een engagement van de burgers en bestuurders van de gemeente Kortenberg om in
samenspraak en gedeelde verantwoordelijkheid afspraken en grondbeginselen vast te leggen die
richting geven aan onze gemeente en onze lokale gemeenschap. Er wordt een permanente
Charterstuurgroep in het leven geroepen met burgers en bestuurders om te waken over de toepassing
van het Charter en mee de lokale democratie te versterken.
172

Op vraag worden de namen van de schepenen, verantwoordelijk voor de grondbeginselen van het
Charter, mee opgenomen in het verslag:
- schepen Alexandra Thienpont: Solidaire samenleving
- schepen Harold Vanheel: Kruispunt van generaties
- schepen Ann Vannerem: Open gemeenschap
- schepen Bart Nevens: Ruimte om te leven
- schepen Kristien Goeminne: Groene verbindingen
- schepen Sabine Ledens: Duurzaam vooruitgaan
- burgemeester Chris Taes: Algemene coördinatie en de opvolging van de engagementen die de
gemeenteraad in het kader van het nieuwe Charter aangaat. Tevens deelname aan de vergaderingen
van de Charterstuurgroep, om op die manier nieuwe initiatieven inzake participatie en democratie te
bevorderen en uit te wisselen.

6.

Organiek reglement gemeenschapscentrum Colomba: aanpassing

Gelet op artikel 162 van de grondwet;
Gelet op de wet van 16 juni 1973 waarmee de bescherming van de ideologische en filosofische
strekkingen gewaarborgd wordt en op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact;
Gelet op de toepasselijk bepalingen in de wet betreffende de rechten van vrijwilligers van 3 juli 2005
en wijzigingen;
Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid;
Gelet op de bepalingen inzake van het administratief toezicht op de gemeenten;
Overwegend dat het gemeenschapscentrum Colomba beheerd dient te worden door het
gemeentebestuur in een vorm van medebeheer volgens één van de formules voorzien in het
cultuurpact;
Overwegende dat een aantal wijzigingen van het reglement noodzakelijk waren;
Overwegend het advies van het dagelijks bureau van GC Colomba van 26 februari 2013 waar de
samenstelling van de Raad van Beheer besproken werd;
Overwegende het advies van de cultuurraad van 18 maart 2013 waarin men aangeeft akkoord te gaan
met het voorgestelde organiek reglement.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Mia

Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater,
- Onthouden zich: Roger Broos, Marinus van Greuningen
Besluit: met 23 stemmen voor en 2 onthoudingen
HOOFDSTUK 1: OPDRACHT
Art. 1 Er wordt een Raad van Beheer opgericht met als opdracht het gemeentebestuur bij te staan bij
het beheer van het gemeenschapscentrum Colomba.
HOOFDSTUK 2: DOEL GEMEENSCHAPSCENTRUM
Art. 2 Het gemeenschapscentrum Colomba is een pluralistische instelling met als doelstellingen
cultuurspreiding, cultuurparticipatie en gemeenschapsvorming. De werking is vooral gericht
op de lokale bevolking met de klemtoon op gemeenschapsvorming.
HOOFDSTUK 3: INFRASTRUCTUUR GEMEENSCHAPSCENTRUM
Art. 3 Het gemeenschapscentrum Colomba omvat de volgende infrastructuur:
Grote zaal met podium, kleedkamers, kleine zaal eveneens geschikt als
tentoonstellingsruimte, een foyer, vergaderlokalen, een keuken en sanitair gelegen in het
gebouw in de Wijngaardstraat 1 te 3070 Kortenberg.
Art. 4 De reglementering met betrekking tot de verhuring van het gemeenschapscentrum wordt
bepaald door middel van een afzonderlijke gemeenteraadsbeslissing.
Art. 5 De reglementering met betrekking tot het gebruik van het gemeenschapscentrum, waarvan het
ontwerp wordt opgesteld door de Raad van Beheer, wordt bepaald door middel van een
afzonderlijke collegebeslissing.

HOOFDSTUK 4: BEHEER
Art. 6 Er wordt een Raad van Beheer opgericht overeenkomstig artikel 9 b van het cultuurpact
aangevuld met de mogelijkheid tot coöptatie.
Art. 7 De Raad van Beheer bestaat uit 8 afgevaardigden van de politieke strekkingen aanwezig in de
gemeenteraad en uit 8 gebruikers aangevuld met maximum 5 gecoöpteerden (= maximum
1/3de van het totale aantal).
De afgevaardigden van de politieke strekkingen worden toegewezen volgens het systeem
D’Hondt. Dit betekent 3 afgevaardigden voor CD&V, 3 voor N-VA, 1 voor Open-Vld, 1 voor
Groen. Deze afgevaardigden hoeven geen gemeenteraadsleden te zijn maar dienen wel door de
fractie aangeduid te worden.
De afgevaardigden van de gebruikers bestaan uit 8 frequente gebruikers (vereniging) van het
centrum met minimum één vertegenwoordiger uit elke deelgemeente.
Art. 8 De coöptatie van deskundigen is een verantwoordelijkheid van de Raad van Beheer. Zij dienen
hiervoor een concrete procedure uit te werken waarbij minstens gebruik gemaakt wordt van
een open oproep in het gemeentelijk informatieblad Zoeklicht.
HOOFDSTUK 5: BEVOEGDHEDEN
Art. 9 Het gemeentebestuur geeft de Raad van Beheer de volgende opdrachten:
- het gemeentebestuur adviseren met betrekking tot de infrastructuur, het financieel beleid en
de eventuele programmatie
- het opmaken van een gebruiksreglement en toezicht op de naleving ervan

HOOFDSTUK 6: LEDEN
Art. 10 De leden van de Raad van Beheer worden aangeduid zoals bepaald in artikel 7 van dit
reglement en nadien bekrachtigd door middel van een gemeenteraadsbeslissing. De duur van
het mandaat loopt gelijk met de duur van één legislatuur en is dus maximum 6 jaar. Het
mandaat is evenwel hernieuwbaar. De cultuurfunctionaris en de schepen van cultuur wonen de
vergaderingen bij met raadgevende stem.
Art. 11 De hoedanigheid van lid wordt verloren in de volgende gevallen:
- voor de afgevaardigden van de politieke fracties:
- indien de gemeenteraad op voorstel van de fractie een nieuwe kandidaat ter
vervanging van een lid voordraagt.
- binnen de zes maanden na de vernieuwing van de gemeenteraad moet de Raad van
Beheer opnieuw samengesteld worden. De niet-herbenoemde leden verliezen hun
hoedanigheid van lid.
- voor de afgevaardigden van de gebruikers:
- indien het bestuur van de vereniging besluit tot vervanging van hun afgevaardigde.
Dit ontslag gaat in op het ogenblik dat een nieuw voorgedragen kandidaat door de
gemeenteraad wordt aanvaard.
- binnen de zes maanden na de vernieuwing van de gemeenteraad moet de Raad van
Beheer opnieuw samengesteld worden. De niet-herbenoemde verliezen hun
hoedanigheid van lid.
- Door ontslag van een lid. Dit ontslag dient schriftelijk aan de Raad van Beheer meegedeeld
worden. Het ontslag gaat in op het moment dat de gemeenteraad een nieuwe, respectievelijk
door een politieke fractie of door een vereniging voorgedragen kandidaat, aanvaardt.
- Door overlijden of door rechtsonbekwaamheid.
- Door uitsluiting. De Raad van Beheer beslist hierover met een meerderheid van twee derden
van de aanwezige stemgerechtigde leden. Een niet-gemotiveerde afwezigheid op drie
achtereenvolgende vergaderingen van de Raad van Beheer is een reden tot uitsluiting.
HOOFDSTUK 7: VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER
Art. 12 De Raad van Beheer kiest onder zijn stemgerechtigde leden bij geheime stemming een
voorzitter en een ondervoorzitter, zodanig dat één van beiden behoort tot de afgevaardigden
van de politieke fracties en de ander tot de afgevaardigden van de gebruikers.
HOOFDSTUK 8: VERGADERINGEN
Art. 13 De Raad van Beheer vergadert minstens 2 keer per jaar en zo dikwijls de belangen van het
gemeenschapscentrum dit vereisen. De oproepingsbrieven worden ondertekend door de
voorzitter en bij ontstentenis door de ondervoorzitter. De oproepingsbrieven vergezeld van een
agenda worden tenminste 14 dagen voor de bijeenkomst verstuurd via de post of e-post.
Art. 14 De Raad van Beheer kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezigen. De beslissingen
worden genomen bij gewone meerderheid.
Art. 15 De Raad van Beheer kan werkgroepen oprichten. Het voorzitterschap van deze werkgroepen
wordt steeds waargenomen door een lid van de Raad van Beheer. De werkgroepen kunnen
beroep doen op personen die geen lid zijn van de Raad van Beheer.
HOOFDSTUK 9 : VERZEKERING

Art. 16 Het gemeentebestuur sluit een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand
en lichamelijk ongevallen af voor alle leden van de Raad van Beheer.
HOOFDSTUK 10 : HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Art. 17 De Raad van Beheer kan een huishoudelijk reglement opstellen waarin de aangelegenheden
die in dit reglement niet voldoende bepaald zijn, verder worden geregeld.
HOOFDSTUK 11: WIJZIGING ORGANIEK REGLEMENT
Art. 18 Dit organiek reglement kan op elk ogenblik gewijzigd worden door de gemeenteraad na
schriftelijk advies van de Raad van Beheer.
Art. 19 Dit organiek reglement wordt minstens binnen de zes maanden van een nieuwe legislatuur
aangepast aan de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad en de nieuwe afvaardiging vanuit
de gebruikers.
Art. 20 Het voorgaande organiek reglement, goedgekeurd op de gemeenteraad van 5 maart 2007
wordt opgeheven en vervangen door dit nieuwe organiek reglement.
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7.

Verantwoordingsnota jeugdbeleid 2012

Gelet op het decreet van 14 februari 2003 houdende de subsidiëring en stimulering van het
gemeentelijk, intergemeentelijk en provinciaal jeugd en jeugdwerkbeleid gewijzigd bij de decreten van
23 december 2005 en 15 december 2006;
Gelet op het door de gemeenteraad van 17/12/07 goedgekeurde geïntegreerd vrijetijdsbeleidsplan voor
jeugd, sport, cultuur en bibliotheken;
Gelet op het jeugdbeleidsplan 2011-2013 goedgekeurd op de gemeenteraad van 8 november 2010;
Overwegende dat er jaarlijks een verantwoordingsnota dient te worden opgesteld en goedgekeurd door
de gemeenteraad indien via de verantwoordingsnota het jeugdbeleidsplan wordt gewijzigd;
Overwegende de brandveiligheid een jeugdwerkprioriteit is voor 2011-2013;
Overwegende dat alle gebouwen van de jeugdverenigingen in eigendom zijn van de gemeente
Kortenberg;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg er van in het begin voor gezorgd heeft dat deze gebouwen
brandveilig zijn en blijven;
Overwegende dat we op 3 jaar tijd 32165,61€ (=10875,09(2013)+10677,27(2012)+10613,25(2011))
hebben gekregen voor de jeugdwerkprioriteit brandveiligheid;
Overwegende dat het niet aangewezen is om nog extra investeringen in de brandveiligheid van deze
gebouwen te doen, daar deze al brandveilig zijn;
Overwegende dat we daarom jeugdwerkprioriteit brandveiligheid willen verruimen tot
jeugdwerkinfrastructuur zodat de middelen die reeds ontvangen werden, verantwoord kunnen worden
door de investeringen in de jeugdwerkinfrastructuur;
Overwegende dat de verruiming van de jeugdwerkprioriteit brandveiligheid naar
jeugdwerkinfrastructuur een bijsturing van het jeugdbeleidsplan 2011-2013 is;
Overwegende dat het advies van de jeugdraad hierover is ingewonnen op 2 april 2013;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen

Besluit: met algemene stemmen
De verantwoordingsnota jeugdbeleid 2012, in bijlage en integraal deel uitmakend van deze beslissing,
wordt goedgekeurd.
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Met algemene stemmen worden de punten 8 en 17/7 samen behandeld.

8.

Resolutie met betrekking tot de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel

Gelet op artikel 22 van het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 2 van het gemeentedecreet;
Gelet op de Bijzondere wet van 19 juli 2012 tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel
betreft;
Overwegende dat een hoofdstedelijke gemeenschap wordt opgericht waar al de gemeenten van
Vlaams-Brabant verplicht deel van zullen uitmaken en dus ook Kortenberg;
Overwegende dat deze materie zodoende bij uitstek van gemeentelijk belang is;
Overwegende dat de gemeenten geen inbreng zullen hebben in de wijze waarop de hoofdstedelijke
gemeenschap wordt georganiseerd;
Overwegende dat het overleg zich toespitst op gewestmateries;
Overwegende dat het doel van de hoofdstedelijke gemeenschap beperkend wordt omschreven als het
overleg tussen “Brussel en zijn hinterland”;
Overwegende dat het overleg en aanwezigheid in de hoofdstedelijke gemeenschap geen verplicht
karakter kan hebben;
Aangezien elke gemeente een bijzonder groot belang heeft bij constructief overleg en nauwe
samenwerking op basis van vrijwilligheid en niet met dwangmiddelen;
Aangezien de wijze waarop dit overleg wordt georganiseerd de kwaliteit en doeltreffendheid ervan
nauw beïnvloedt;
Aangezien het lidmaatschap van deze hoofdstedelijke gemeenschap wel verplicht is, maar het
effectieve en constructieve overleg dat niet kan zijn;
Gelet op het verslag van de raadscommissie ad hoc van 20/03/2013;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Koen Van
Roey, Myriam Van Tricht, René De Becker, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Erwin
Cleopater
- Stemmen tegen: Stefaan Ryckmans, Willy Trappeniers, Katrijn Willems, Ann Van de Casteele, Mia
Vandervelde, Mia Brumagne, Silke Cuypers, Roger Broos, Marinus van Greuningen
Besluit: met 16 stemmen voor en 9 stemmen tegen
De gemeenteraad verklaart:
- Geen meerwaarde te zien in de op te richten hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel;
- Bijgevolg geen overleg te zullen plegen via de hoofdstedelijke gemeenschap en niet deel te
zullen nemen aan de vergaderingen van deze nieuwe instelling wanneer hij daartoe wordt
uitgenodigd.
De gemeenteraad roept het college van burgemeester en schepenen op:
- Geen overleg te plegen via de Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel en niet deel te
nemen aan de vergaderingen van deze nieuwe instelling;

-

Enkel desgevallend overleg te organiseren op basis van noodzaak en via adequate, reeds
bestaande kanalen;
De Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel louter te beschouwen als een interregionaal
samenwerkingsplatform tussen de gewesten, en niet als een intercommunaal verband, gezien
het hier om gewestelijke bevoegdheden gaat.

De gemeenteraad roept de Vlaamse regering op:
- De spreekbuis te zijn van de legitieme eisen van de Vlaamse gemeenten in de Rand rond
Brussel ten aanzien van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald inzake
Gewestmateries zoals mobiliteit, openbare werken en infrastructuur;
- Een duidelijk standpunt in te nemen ten aanzien van deze nieuwe overlegstructuur en ze niet te
laten misbruiken als instrument tot afbouw van het exclusief Nederlandstalige statuut van de
Vlaamse gemeenten in de Rand rond Brussel;
- Het Vlaamse karakter van de gemeenten in de Rand rond Brussel te doen respecteren.
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9.

Elk Zijn Huis: aanstellen gemeentelijke afgevaardigde

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gezien volgens van de statuten van "Elk zijn Huis" de gemeente Kortenberg een vertegenwoordiger
kan voordragen om als bestuurder in de Raad van Bestuur van de vennootschap te zetelen en deel te
nemen aan al de vergaderingen (buitengewone, gewone, algemene en andere vergaderingen);
Gelet op de bestuurswisseling in de gemeente vanaf 02 januari 2013 ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012;
Gelet op de voorgedragen kandidaten:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
- Kristien Goeminne bekomt 17 stemmen
- Stef Ryckmans bekomt 7 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1
Besluit:
Artikel 1: Met 17 ja-stemmen wordt Kristien Goeminne, wonende Kwikstraat 38 te 3078 Everberg,
voorgesteld aan de Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de C.V. "Elk zijn Huis",
Lindeboomstraat 25/1 te 1980 Tervuren, om de gemeente Kortenberg te vertegenwoordigen in de
Raad van Bestuur en aan al de vergaderingen (gewone en buitengewone) deel te nemen.
Artikel 2: Zij is bevoegd om vanaf heden de gemeente te vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur,
te stemmen op de gewone en buitengewone Algemene Vergaderingen. Hij is tevens gemachtigd alle
beslissingen te treffen die de dagorde behelzen, te amenderen of te verwerpen, de registers te
ondertekenen.
Artikel 3: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
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10.

Demer en Dijle: aanstellen vertegenwoordiger

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gezien het volgens de statuten van voormelde maatschappij past dat het gemeentebestuur
vertegenwoordigd wordt op al de vergaderingen (buitengewone-gewone-algemene) door een
afgevaardigde aangesteld door de gemeenteraad;

Gelet op de bestuurswisseling in de gemeente vanaf 02 januari 2013 ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor vertegenwoordiger voor de gemeente:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
- Julia De Coster bekomt 16 stemmen
- Chris Gahy bekomt 4 stemmen
- Marinus van Greuningen bekomt 5 stemmen
Besluit:
Artikel 1: Met 16 ja-stemmen wordt Julia De Coster, wonende Vogelenzangstraat 128 te 3070
Kortenberg, aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente bij Demer en Dijle NV,
Naamsesteenweg 142 te 3001 Heverlee (Leuven).
Artikel 2: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
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Raadslid Silke Cuypers verlaat de zitting bij de stemming over de vertegenwoordiger voor milieuadviesraad.

11.

Overlegcommissie Brussels Airport: aanstellen vertegenwoordigers

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat de gemeente voor bovenvermelde overlegcommissie een vertegenwoordiger en
plaatsvervanger voor de gemeente kan aanstellen;
Overwegende dat de gemeente voor bovenvermelde overlegcommissie een vertegenwoordiger en
plaatsvervanger voor de milieu-adviesraad kan aanstellen;
Gelet op de bestuurswisseling in de gemeente vanaf 02 januari 2013 ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor vertegenwoordiger voor de gemeente:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
- Chris Taes bekomt 16 stemmen
- Katrijn Willems bekomt 5 stemmen
- Marinus van Greuningen bekomt 4 stemmen
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de gemeente:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
- Kristien Goeminne bekomt 15 stemmen
- Ann Van de Casteele bekomt 4 stemmen
- Marinus van Greuningen bekomt 5 stemmen
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor vertegenwoordiger voor de milieu-adviesraad:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
- Henk Cuypers bekomt 16 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 5
- Aantal blanco-stemmen: 3
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de milieuadviesraad:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
- Christiane Coppens bekomt 18 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 5
- Aantal blanco-stemmen: 2
Besluit:

Artikel 1: Met 16 ja-stemmen wordt Chris Taes, wonende Bruulstraat 32 te 3071 Erps-Kwerps,
aangesteld om de gemeente te vertegenwoordigen bij de Overlegcommissie Brussels Airport, BAC,
Brussels Airport te 1930 Zaventem.
Artikel 2: Met 15 ja-stemmen wordt Kristien Goeminne, wonende Kwikstraat 38 te 3078 Everberg,
aangesteld als plaatsvervanger om de gemeente te vertegenwoordigen bij de Overlegcommissie
Brussels Airport, BAC, Brussels Airport te 1930 Zaventem.
Artikel 3: Met 16 ja-stemmen wordt Henk Cuypers, wonende Diestbrugstraat 32 te 3071 Erps-Kwerps,
aangesteld om de milieu-adviesraad te vertegenwoordigen bij de Overlegcommissie Brussels Airport,
BAC, Brussels Airport te 1930 Zaventem.
Artikel 4: Met 18 ja-stemmen wordt Christiane Coppens, wonende Goedestraat 21 te 3078 Meerbeek,
aangesteld als plaatsvervanger om de milieu-adviesraad te vertegenwoordigen bij de
Overlegcommissie Brussels Airport, BAC, Brussels Airport te 1930 Zaventem.
Artikel 5: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de commissie.
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12.

Kerkfabriek Sint-Antonius Meerbeek: borgstelling

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat Kerkfabriek Sint-Antonius Meerbeek, Sint-Antoniusstraat 21 te 3078 Meerbeek
met BTW BE 0211.160.285, hierna genoemd “de kredietnemer”, besloten heeft bij Belfius Bank
België NV, RPM Brussel met BTW BE 0403.201.185, met maatschappelijke zetel Pachecolaan 44 te
1000 Brussel, hierna genoemd “Belfius Bank”, een krediet aan te gaan ten belope van 150.000 euro
terug te betalen op 2 jaar (datum kredietbrief: 25 februari 2013);
Overwegende dat dit krediet, toegekend via kredietbrief d.d. 25 februari 2013 met referenties GI
05/08/FV/5230701/3 van 150.000 euro dient gewaarborgd te worden door de gemeente Kortenberg;
Overwegende dat dit krediet bestemd is voor verbouwings –en instandhoudingswerken aan de
gelijkvloerse verdieping van de pastorie gelegen Sint-Antoniusstraat 21 te 3078 Meerbeek;
Gelet op het schrijven van Kerkfabriek Sint-Antonius Meerbeek van 6 maart 2013 met het verzoek de
kredietbrief te willen onderzoeken en de bijhorende borgstelling te willen ondertekenen;
Gelet op de uitslag van de stemmingen bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna Outtier-Vannerem, Harold
Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van
Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, Katrijn
Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens,
Marinus van Greuningen
- Onthouden zich: Bart Nevens, Erwin Cleopater, Silke Cuypers
Besluit: met 22 stemmen en 3 onthoudingen
Artikel 1: De gemeenteraad verklaart zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te
stellen voor de terugbetaling van alle bedragen die door de kredietnemer verschuldigd zouden zijn ten
gevolge van het krediet wat betreft zowel het kapitaal als de intresten (verwijlintresten inbegrepen), de
reserveringscommissie, de onkosten en de bijhorigheden.
Artikel 2: De gemeenteraad machtigt Belfius Bank op het debet van haar rekening-courant, met
waarde van hun vervaldag, om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door de kredietnemer
in het kader van dit krediet en die door deze onbetaald zouden blijven na een tijdstip van 30 dagen,
berekend vanaf de vervaldag.
Het waarborggevend bestuur zal hiervan op de hoogte gehouden worden door middel van een afschrift
van de correspondentie aan de kredietnemer.
Artikel 3: De gemeente verbindt zich, tot de eindvervaldatum van deze kredieten en haar eigen
leningen bij Belfius Bank alle nodige maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op haar

rekening geopend bij deze maatschappij, van al de sommen die er op dit ogenblik gecentraliseerd
worden, hetzij uit hoofde van de wet (o.a. haar aandeel in het gemeentefonds en in elk ander fonds dat
dit zou vervangen of aanvullen, de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen op de rijks –en
provinciebelastingen, alsmede de opbrengst van gemeentebelastingen geïnd door de staat), hetzij uit
hoofde van een overeenkomst, en dit niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van de
inning van deze inkomsten.
Artikel 4: De gemeenteraad machtigt Belfius Bank ertoe deze inkomsten aan te wenden tot dekking
van de bedragen die door de kredietnemer, uit welke hoofde ook, mochten verschuldigd zijn en die aan
de gemeente Kortenberg aangerekend worden.
Deze door de gemeenteraad gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie in het voordeel
van Belfius Bank.
Artikel 5: De gemeente kan zich niet beroepen noch op de bepalingen van eventuele overeenkomsten
tussen zichzelf en de kredietnemer, noch op om het even welke beschikking om haar verplichtingen uit
hoofde van deze borgstelling niet uit te voeren. De gemeente ziet af van het voorrecht van uitwinning
en van elke indeplaatsstelling in de rechten van Belfius Bank en van elk verhaal tegen de
kredietnemer, tegen elke medeschuldenaar of medeborg, zolang Belfius Bank niet volledig is
terugbetaald in kapitaal, interesten, kosten en bijhorigheden. De gemeente staat aan Belfius Bank het
recht toe om aan de kredietnemer alle uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen die Belfius Bank
geschikt acht. De gemeente verklaart uitdrukkelijk dat de borgtocht gehandhaafd blijft, tot beloop van
de hierboven vermelde bedragen, welke wijzigingen Belfius Bank en/of kredietnemer ook mogen
aanbrengen aan de bedragen en/of modaliteiten van het aan de kredietnemer toegekende krediet.
Belfius Bank wordt uitdrukkelijk ontslagen van de verplichting de gemeente kennis te geven van de
wijzigingen waarvan hierboven sprake. Er wordt ten overvloede bepaald dat de gemeente eveneens
verzaakt aan het voordeel van artikel 2037 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de
borg ontslagen is wanneer door toedoen van de schuldeiser, de indeplaatsstelling ten gunste van de
borg niet meer tot stand kan komen.
Artikel 6: Aangezien de kredietnemer zich verbonden heeft, o.m. in geval van liquidatie, onmiddellijk
het totaal bedrag van zijn schuld, zowel wat kapitaal als intresten, reserveringscommissie en onkosten
betreft, aan Belfius Bank terug te betalen, bevestigdt de gemeenteraad de hierboven aangegane
verbintenissen, in verband met de betaling van de bedragen, die door Belfius Bank uit dien hoofde
zullen gevorderd worden.
Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van de verschuldigde bedragen
die aan de gemeente Kortenberg zullen aangerekend worden dan gaat ze de verbintenis aan, bij Belfius
Bank het bedrag te storten nodig om de vervallen schuld volledig af te betalen.
Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling, zijn verwijlintresten van rechtswege en zonder
ingebrekestelling verschuldigd, berekend conform artikel 15, § 4 van de bijlage van het KB d.d. 26
september 1996 betreffende de overheidsopdrachten, en dit gedurende de periode van niet-betaling.
Artikel 7: De borg verklaart kennis te hebben genomen van bovenvermelde kredietbrief d.d. 25
februari 2013 met referentie GI 05/08/FV/5230701/3 en er de bepalingen van te aanvaarden.
Artikel 8: Dit besluit is onderworpen aan de toezichthoudende overheid zoals voorzien in de
toepasselijke decreten en besluiten.
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13.

Definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Engerstraat”

Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd door de Vlaamse minister van
Financiën en begroting en Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen op 17 augustus 2004.;
Gelet op de noodzaak om een stedenbouwkundige visie te ontwikkelen op het waardevolle gebied van
de vallei van de Weesbeek en de cultureel en historisch waardevolle gebouwen in de Engerstraat in
Erps-Kwerps;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid artikels 2.2.1. t/m 2.2.5. en 2.2.13.
t/m 2.2.18;

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 05 juli 2006 tot toewijzing
aan plangroep Concept vof, voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan “Engerstraat”;
Gelet op het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan Engerstraat, opgemaakt door plangroep Concept,
waarvan de ruimtelijke planners opgenomen zijn in het Register van ruimtelijke planners;
Overwegende dat in het ontwerp-RUP rekening gehouden is met de krachtlijnen van het ruimtelijk
beleid, zoals vastgelegd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de opmerkingen van de
plenaire vergadering;
Overwegende dat de ontwikkelingsmogelijkheden binnen het plangebied de ruimtelijke draagkracht
niet overstijgen en bijdragen tot een kwalitatieve inrichting van het plangebied en een bescherming
van de aanwezige natuurlijke structuren en culturele erfgoedwaarden;
Gelet op de plenaire vergadering van 02/08/2010;
Gelet op de voorlopige vaststelling van het RUP op 12/12/2011;
Gelet op het openbaar onderzoek, gehouden van 18 december 2011 tot en met 16 februari 2012,
waarbij 46 bezwaren werden ingediend;
Gelet op de bespreking van het advies van de GECORO in het college van burgemeester en schepenen
d.d. 28 maart 2012 en volgende;
Gelet op de definitieve vaststelling van RUP Engerstraat op 25/06/2012;
Gelet op het besluit van de deputatie van 29/11/2012 houdende de niet-goedkeuring van het RUP
‘Engerstraat’ waarin gesteld wordt dat de procedure tot goedkeuring van RUP ‘Engerstraat’ dient
hervat te worden vanaf de sluiting van het openbaar onderzoek;
Gelet op de behandeling van de GECORO van de bezwaren en adviezen en het door de GECORO
uitgebrachte gemotiveerde advies d.d. 26 maart 2012;
Gelet op de bespreking van het advies van de GECORO in het college van burgemeester en schepenen
d.d. 27 maart 2013;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Katrijn Willems, René De
Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Erwin Cleopater,
Marinus van Greuningen
- Onthouden zich: Mia Vandervelde, Mia Brumagne, Silke Cuypers, Roger Broos
Besluit: met 21 stemmen voor en 4 onthoudingen
Art.1: het ruimtelijk uitvoeringsplan “Engerstraat” wordt definitief vastgesteld.
Art.2: het definitief vastgestelde ruimtelijk uitvoeringsplan “Engerstraat” onmiddellijk op te sturen
naar de deputatie Vlaams-Brabant, het agentschap Ruimte en Erfgoed en de Vlaamse Regering.
871.7

14.

Definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Schrijnwerkerij Beyens”

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en
opeenvolgende wijzigingen;
Gelet op het door het college van burgemeester en schepenen afgeleverde positief planologisch attest
d.d. 12 maart 2008 aan Schrijnwerkerij Beyens b.v.b.a.;
Gelet op art. 145ter van het decreet d.d. 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening, en opeenvolgende wijzigingen;
Overwegende dat conform dit artikel na een positief planologisch attest een ruimtelijk uitvoeringsplan
moet worden ontworpen;
Gelet op het besluit van gemeenteraad van 3 september 2007 waarbij een
samenwerkingsovereenkomst inzake exclusiviteit werd toegekend aan dienstverlenende vereniging
Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven, o.a. voor het opstellen van RUP’s;

Gelet op het openbaar onderzoek van het planologisch attest “Schrijnwerkerij Beyens” dat door het
college werd geopend op 15 oktober 2007 en gesloten op 13 november 2007, waarbij één bezwaar
werd ingediend;
Overwegende dat de Gecoro het bezwaar behandelde en haar advies uitbracht op 08 januari 2008;
Gelet op het afgeleverde voorwaardelijk positief planologisch attest door het College van
Burgemeester en Schepenen in de zitting van 16 juli 2008;
Gelet op de plenaire vergadering die heeft plaatsgevonden op 20 juli 2012;
Gelet op de voorlopige vaststelling van het RUP op 03 september 2012;
Gelet op het openbaar onderzoek, gehouden van 15 oktober 2012 tot en met 14 december 2012,
waarbij geen bezwaren werden ingediend;
Gelet op de behandeling van de GECORO van de adviezen en het door de GECORO uitgebrachte
gemotiveerde advies d.d. 26 maart 2013;
Gelet op de bespreking van het advies van de GECORO in het college van burgemeester en schepenen
d.d. 27 maart 2013;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Koen Van
Roey, Myriam Van Tricht, René De Becker, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Erwin
Cleopater, Marinus van Greuningen
- Stemmen tegen: Stefaan Ryckmans, Willy Trappeniers, Katrijn Willems, Ann Van de Casteele
- Onthouden zich: Mia Vandervelde, Mia Brumagne, Silke Cuypers, Roger Broos
Besluit: met 17 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 4 onthoudingen
Art. 1. het ruimtelijk uitvoeringsplan “Schrijnwerkerij Beyens”, wordt definitief vastgesteld.
Art. 2. het definitief vastgestelde ruimtelijk uitvoeringsplan “Schrijnwerkerij Beyens” onmiddellijk op
te sturen naar de deputatie Vlaams-Brabant, het agentschap Ruimte en Erfgoed en de Vlaamse
Regering
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15.

Aanpassingswerken feestzaal “Atrium”: meerwerken: eindafrekening

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 3, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26
september 1996, en latere wijzigingen;
Gelet op de schepencollegebeslissing d.d. 05.03.2008 inzake goedkeuring van het bestek voor het
aanstellen van een ontwerper voor de “aanpassingswerken feestzaal Atrium”;
Gelet op de schepencollegebeslissing d.d. 18.02.2009 waarbij architect Jos Lismont,
Schoonaardestraat 137 te 3078 Korenberg werd aangesteld als ontwerper voor de “aanpassingswerken
feestzaal Atrium”;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 19 april 2010 betreffende de goedkeuring van de
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de opdracht “Aanpassingswerken
feestzaalAtrium”, met name de openbare aanbesteding;

Gelet op de schepencollegebeslissing d.d. 4 mei 2011 betreffende de goedkeuring van de gunning van
deze opdracht aan Schoofs – Steegmans, Larenstraat 105 te 3560 Lummen tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 193.241,18 excl. btw of € 233.821,83 incl. 21% btw;
Gelet op de schepencollegebeslissing d.d. 11.05.2011 waarbij de gunning betekend werd aan Schoofs
– Steegmans, Larenstraat 105 te 3560 Lummen;
Gelet op de schepencollegebeslissing d.d. 22.06.2011 waarbij bevel werd gegeven de werken aan te
vatten op 01 augustus 2011;
Gelet op de schepencollegebeslissingen, d.d. 11.01.2012, 29.08.2012 en 12.09.2012 waarbij telkens
een reeks meerwerken werden goedgekeurd;
Gelet op de schepencollegebeslissing d.d. 12.09.2012 waarbij tevens een termijnsverlenging van 20
werkdagen werd toegestaan;
Overwegende dat tijdens de uitvoering volgende noodzakelijke meerwerken dienden uitgevoerd te
worden:
- vervangen stopcontacten en lichtschakelaars in keuken:
225,00
- plaatsen verluchtingsrooster tussen oude en nieuwe gyprocwand:
500,00
- deftige afwerking verven van muren:
5.975,66
- verwijderen asbestcementbord:
1.200,00
- allerlei meerwerken verschillenden posten in bestek : bijplaatsen kraantje
in WC; compartimenteren van zolder t.o.v; traphal (op vraag van brandweer);
vervangen bakgootbekleding; afbraak en herstellen puntgevel; plaatsen grotere
ventilatiebuizen; pleisterwerken aan oude muren:
8.350,00
Gelet op het eindafrekeningsdossier “aanpassingswerken feestzaal Atrium”;
Overwegende dat het totaal bedrag van de meerwerken meer dan 10 % hoger ligt dan het gunningsbedrag;
Gelet op het proces-verbaal van voorlopige oplevering d.d. 17.12.2012;
Gelet op het krediet dat voorzien is op art. 762 06/724/60/2009 van de buitengewone begroting;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: met algemene stemmen
Goedkeuring wordt verleend aan een reeks meerwerken in het dossier “aanpassingswerken feestzaal
Atrium”, zijnde:
- vervangen stopcontacten en lichtschakelaars in keuken:
€ 225,00
- plaatsen verluchtingsrooster tussen oude en nieuwe gyprocwand:
€ 500,00
- deftige afwerking verven van muren:
€ 5.975,66
- verwijderen asbestcementbord:
€ 1.200,00
- allerlei meerwerken verschillenden posten in bestek (bijplaatsen kraantje
in WC; compartimenteren van zolder t.o.v; traphal (op vraag van brandweer);
vervangen bakgootbekleding; afbraak en herstellen puntgevel; plaatsen grotere
ventilatiebuizen; pleisterwerken aan oude muren:
€ 8.350,00
€ 16.250,66 + €
3.412,64 (21 % btw) = € 19.663,30.
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening “aanpassingswerken feestzaal Atrium”, zijnde:
- gunning:
€ 193.241,18
- werken in min:
€ 1.444,00
- werken in meer:
€ 55.218,63
Totaal uitgevoerd:
€ 247.015,81
- herzieningen:
€ 4.149,26
€ 251.165,07
- boete wegens laattijdige uitvoering:
€ 6.441,37

- btw 21 %:
Eindtotaal:

€ 244.723,70
€ 51.391,98
€ 296.115,68

De kosten voor deze werken worden afgenomen van het krediet, voorzien op art. 762 06/724/60/2009
van de buitengewone begroting.
Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan:
- Schoofs – Steegmans, Larenstraat 105, 3560 Lummen
- Architect Jos Lismont, Schoonaardestraat 137, 3078 Kortenberg
- Interleuven, veiligheidscoördinator, Brouwersstraat 6, 3000 Leuven
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16.

Herstellingswerken oud gemeentehuis Everberg: eindafrekening

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 3, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26
september 1996, en latere wijzigingen;
Gelet op de schepencollegebeslissing, d.d. 29.04.2009, inzake de goedkeuring van het bestek voor het
aanstellen van een ontwerper voor de “herstellingswerken oud gemeentehuis Everberg”;
Gelet op de schepencollegebeslissing, d.d. 10.06.2009, waarbij architect Jos Lismont,
Schoonaardestraat 137 te 3078 Kortenberg werd aangesteld als ontwerper voor de “herstellingswerken
oud gemeentehuis Everberg”;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing, d.d. 04.10.2010, betreffende de goedkeuring van het ontwerp,
bestek, de raming en de gunningswijze van deze opdracht;
Gelet op de schepencollegebeslissing, d.d. 04.05.2011, waarbij de opdracht “herstellingswerken oud
gemeentehuis Everberg” gegund werd aan de laagst regelmatige bieder, zijnde Schoofs – Steegmans,
Larenstraat 105 te 3560 Lummen, tegen het nagerekend inschrijvingsbedrag van 210.638,99 EUR
(excl. btw) of 254.873,18 EUR (incl. 21 % btw);
Gelet op de schepencollegebeslissing, d.d. 11.05.2011, waarbij de gunning betekend werd aan Schoofs
- Steegmans
Gelet op de schepencollegebeslissing, d.d. 22.06.2011, waarbij opdracht wordt gegeven aan Schoofs –
Steegmans om de werken aan te vatten op 01.07.2011 en waarbij de opdracht dient voltooid te zijn
binnen een termijn van 173 werkdagen. Tevens wordt gevraagd om de in het bestek voorgeschreven
waarborg te stellen;
Gelet op de schepencollegebeslissingen, d.d. 10.08.2011, 14.09.2011 en 26.10.2011 inzake de
goedkeuring van enkele meerwerken;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing, d.d. 12.12.2011, waarbij bovenvermelde collegebeslissingen
voor kennisneming werden aangenomen en bekrachtigd;
Gelet op de gemeenteraadbeslissing, d.d. 25.06.2012, inzake de goedkeuring van een volgende reeks
meerwerken;
Gelet op de schepencollegebeslissing, d.d. 18.07.2012, waarbij aan de aannemer een termijnsverlenging wordt toegekend van 24 werkdagen;
Gelet op de schepencollegebeslissing, 12.09.2012, waarbij een laatste meerwerk werd goedgekeurd;
Overwegende dat het totaal bedrag van de meerwerken meer dan 10 % hoger ligt dan het gunningsbedrag;

Gelet op het proces-verbaal van voorlopige oplevering, d.d. 05.10.2012;
Gelet op het eindafrekeningsdossier;
Gelet op het krediet, voorzien op art. 124/724/60/2009 van de buitengewone begroting;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: met algemene stemmen
De eindafrekening “herstellingswerken oud gemeentehuis Everberg” wordt als volgt goedgekeurd:
- gunningsbedrag:
- meerwerken:
- minwerken:
Uitgevoerde werken:
- herzieningen:
- btw 21 %:
Eindtotaal:

+
+
+

210.638,99 EUR
87.078,48 EUR
4.280,90 EUR
293.436,02 EUR
4.462,11 EUR
297.898,13 EUR
62.558,61 EUR
360.456,74 EUR

De kosten voor deze werken werden afgenomen van het krediet voorzien op art. 124/724/60/2009 van
de buitengewone begroting.
Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan:
- Schoofs – Steegmans, Larenstraat 105, 3560 Lummen
- Architect Jos Lismont, Schoonaardestraat 137, 3078 Kortenberg
- Interleuven, veiligheidscoördinator, Brouwersstraat 6, 3000 Leuven
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17.

Verbeteren knelpunten mobiliteit – centrum Everberg: eindafrekening

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen ;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 3, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26
september 1996, en latere wijzigingen;
Gelet op de schepencollegebeslissing d.d. 10 oktober 2007 betreffende de gunning van de
ontwerpopdracht voor de opdracht “Verbeteren knelpunten mobiliteit - centrum Everberg” aan het
studiebureau Grontmij, Alfons Gossetlaan 28 A te 1702 Groot-Bijgaarden;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bijzonder bestek werd opgesteld door de
ontwerper;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 04.10.2010 betreffende de goedkeuring van de
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de openbare
aanbesteding;

Gelet op de schepencollegebeslissing, d.d. 10.11.2010 inzake het instellen van de onderhandelingsprocedure;
Gelet op de schepencollegebeslissing d.d. 22.12. 2010 betreffende de goedkeuring van de gunning van
de opdracht “Verbeteren knelpunten mobiliteit - centrum Everberg” aan Aannemingen Willems nv,
Diestsesteenweg 31 te 3390 Tielt-Winge tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 433.883,21
euro excl. btw of 524.998,68 euro incl. 21% btw;
Gelet op de schepencollegebeslissing d.d. 06.04.2011 waarbij de gunning van de werken betekend
werd aan de nv Aannemingen Willems; waarbij bevel werd gegeven de werken aan te vatten op 16
mei 2011 en waarbij gevraagd werd de in het bestek voorgeschreven waarborg te stellen;
Gelet op de schepencollegebeslissing d.d. 31.08.2011 waarbij verrekening 1 werd goedgekeurd voor
een bedrag van 23.994,00 euro (excl. btw);
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 07.11.2011 waarbij verrekening 2 werd goedgekeurd voor
een bedrag van 62.736,89 euro (excl. btw);
Gelet op de schepencollegebeslissing d.d. 06.02.2013 waarbij verrekening 3 werd goedgekeurd voor
een bedrag 5.975,00 euro (excl. btw);
Gelet op het eindafrekeningsdossier;
Gelet op het krediet dat werd voorzien op art. 423 01/731/60/2008 van de buitengewone begroting;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: met algemene stemmen
De eindafrekening “verbeteren knelpunten mobiliteit – centrum Everberg” wordt als volgt
goedgkeurd:
- gunning:
- werken in min:
- werken in meer:
- meerwerken (verrekeningen):
Uitgevoerde werken:
- herzieningen:
- BTW 21 % :
Eindtotaal:

+
+
+
+

433.883,21 euro
81.284,30 euro
97.604,59 euro
81.483,30 euro
531.686,81 euro
26.282,65 euro
557.969,46 euro
117.173,58 euro
675.145,04 euro

De kosten voor deze werken werden afgehouden van het krediet dat voorzien was op art. 423
01/731/60/2008 van de buitengewone begroting.
Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan:
- nv Aannemingen Willems, Diestsesteenweg 31 te 3390 Tielt-Winge;
- Studiebureau Grontmij, A. Gossetlaan 28 A te 1702 Groot-Bijgaarden;
- Interleuven, veiligheidscoördinator, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.
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In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werden volgende punten toegevoegd aan de agenda:
punt 17/1 op vraag van Katrijn Willems namens de Open VLD-fractie;
de punten 17/2 tot en met 17/7 op vraag van Mia Vandervelde namens de Groen-fractie;
de punten 17/8 tot en met 17/10 op vraag van Marinus van Greuningen namens de Voor U-fractie.

Met algemene stemmen worden de punten 17/1 en 17/6 samen behandeld.

17/1. Voetwegen
Na klachten van een inwoner uit Nieuwrode-Holsbeek, worden verschillende gemeentebesturen
verplicht een groot aantal voetwegen opnieuw te openen. Niet zo'n eenvoudige klus want een aantal
van deze wegen worden al jaren niet meer gebruikt en zijn inmiddels vaak bebouwd met vergunde
veranda’s, carports, tuinhuisjes, bijbouwen etc.
Er werden reeds diverse vragen van bezorgde inwoners ingediend die een brief hebben ontvangen van
het gemeentebestuur van Kortenberg omtrent deze verplichte “heropening”.
Gelet op de grote bezorgdheid bij onze inwoners, wordt er gevraagd wat het standpunt van de
meerderheid is omtrent deze verplichte heropening, over hoeveel voetwegen het gaat in Kortenberg,
welke wegen hiervoor in aanmerking komen, tegen wanneer deze wegen terug open moeten zijn en
wie de kosten zal dragen van een eventuele herlegging van de voetweg.
17/6. Gemeentelijk beleid Trage wegen
Op 13 maart werd er door het bestuur een infomoment georganiseerd voor de bewoners om het
gemeentelijk trage wegen beleid toe te lichten. Hiervoor werd verwezen naar het Charter voor de
toekomst van Kortenberg waar één van de grondbeginselen is om onze gemeente te bestemmen als een
plaats met groene verbindingen tussen o.a. het centrum en de dorpskernen. De vraagstellende fractie
steunt dit volledig en vindt het positief dat er verder gebouwd wordt op de inspanningen van schepen
Vleeracker die tussen 2000 en 2006 al begon met alle trage wegen terug in kaart te brengen en zo veel
mogelijk toegankelijk te maken.
Er wordt gevraagd of de bevoegde schepen/burgemeester ook voor de gemeenteraad even kan
toelichten hoe er zal tewerk gegaan worden. Er waren ook veel burgers aanwezig die blijkbaar een
schrijven ontvangen hadden omdat er een trage weg door hun grondgebied loopt. Daarom wil men
weten hoe de vork hier juist aan de steel zit, welke concrete stappen het bestuur al genomen heeft en
nog gaat nemen naast het uitwerken van het beleid via tien doelstellingen en hoe het bestuur gaat
omspringen met juridische consequenties (meningsverschillen/tegengestelde belangen met bewoners).
De burgemeester antwoordt dat het een goede zaak is dat er op deze gemeenteraad veel belangstelling
is voor trage wegen, want zeker in een gemeente met zeer druk auto- en vrachtverkeer, zoals
Kortenberg, zijn trage wegen (of buurt- en voetwegen) een ware verademing voor wandelaars en
fietsers.
In de vraagstelling is enerzijds sprake van brieven die naar inwoners werden gestuurd om hen te
vragen de voet- of buurtweg op of aan hun eigendom open te stellen en anderzijds van een
infovergadering die op 13 maart jl. werd gehouden i.v.m. het tragewegenbeleid van de gemeente.
Vermoedelijk op de gemeenteraad van mei zal het college aan de gemeenteraad een uitgewerkte
beleidsvisie i.v.m. trage wegen voorstellen. In die visie wordt een versterking van het trage wegennet
vooropgesteld om te komen tot een fijnmazig kwalitatief trage wegennetwerk dat zijn mogelijk
maatschappelijke functies maximaal vervult. Trage wegen creëren op vele vlakken een meerwaarde:
ecologie, mobiliteit, verkeersveiligheid, cultuurhistorie, landschapsbeleving, publieke ruimte,
recreatie, gezondheid, onthaasting, e.d.m. …
Zoals er volgende maand zal gemerkt worden is het de bedoeling van het gemeentebestuur om op een
systematische en overlegde manier de trage wegen in de gemeente te behouden, te herstellen en de
multifunctionele ontwikkeling ervan te stimuleren. Het gemeentebestuur zal werk maken van het
openstellen, onderhouden en promoten van trage wegen en zal dit doen op een planmatige manier. Elk
jaar zal daarvoor ook een budget worden voorzien, zoals reeds zal gemerkt worden op de eerste
begrotingswijziging voor dit jaar. Vanzelfsprekend wil het gemeentebestuur eerst de voet- en
buurtwegen aanpakken die een grote meerwaarde bieden voor gebruikers of potentiële gebruikers:
schoolroutes, functionele verbindingen tussen wijken en dorpen en recreatieve routes. Op dat vlak is al
veel voorbereidend werk verricht, zowel door vorige gemeentebesturen als door de ‘werkgroep Trage

Wegen’, die hard werkt aan een volledige inventaris van de voet- en buurtwegen en aan een overzicht
van de eventuele knelpunten. Die inventaris vormt immers de basis voor verdere acties.
De systematische en planmatige aanpak die het gemeentebestuur voorstaat, wordt al enige tijd
doorkruist met een hele reeks klachten die bij ons is toegekomen, op een enkele uitzondering na,
afkomstig van de zelfde persoon, in verband met belemmeringen die werden vastgesteld bij de
doorgang van verschillende voet- en buurtwegen op het grondgebied van Kortenberg.
Bij dergelijke klachten moet het gemeentebestuur optreden en de eigenaars of aangelanden aanmanen
om de belemmeringen weg te nemen en de voet- of buurtweg onmiddellijk open te stellen. Er is
voldoende rechtspraak die bewijst dat gemeentebesturen die ‘stilzitten’ en niet optreden tegen
belemmeringen van voet- of buurtwegen die middels een klacht onder de aandacht werden gebracht,
veroordeeld worden tot vaak zeer forse dwangsommen.
Concreet zijn er tot nu toe over 31 voet- en buurtwegen klachten binnengekomen i.v.m. de vrije
doorgang of de toegankelijkheid. Intussen werden door de gemeentelijke diensten 128 percelen op het
terrein gecheckt en werden er 157 brieven verstuurd, waarbij aangelanden werden aangemaand de
voet- of buurtweg op hun perceel vrij te maken.
Volgens het stappenplan dat in het beleidsplan trage wegen zal worden voorgesteld, volgt het
gemeentebestuur in dergelijke gevallen de volgende procedure:
1/ er wordt een brief verstuurd met de vaststelling van de feiten en met de vraag om binnen 14 dagen
actie te ondernemen of minstens de intentie kenbaar te maken. Indien mensen telefonisch reageren,
wordt aangetekend bevestigd wat mondeling gezegd werd.
2/ Indien er geen reactie komt, volgt een aangetekend schrijven met verwijzing naar de eerste brief.
3/ Indien er dan nog geen reactie komt of indien de afspraak niet werd nagekomen, volgt een nieuw
aangetekend schrijven waarin gewezen wordt op de mogelijke gevolgen (formele ingebrekestelling en
juridische procedure).
4/ Als al deze voorgaande stappen niet tot het gewenste resultaat leiden, wordt een juridische
procedure daadwerkelijk opgestart. Voor één bepaalde voetweg is deze stap zeer dichtbij.
Nogmaals, het gemeentebestuur geeft de voorkeur aan een globale, systematische en overlegde
openstelling van trage wegen, maar kan klachten die intussen binnenkomen, niet negeren.
De vraag tegen wanneer de wegen (opnieuw) geopend moeten zijn bij een klachtenprocedure, verdient
een genuanceerd antwoord: indien het gaat om een verplaatsbare hindernis (vb. een drinkkuip) kan dat
in principe onmiddellijk; indien de oplossing bestaat in het herleggen van de voet- of buurtweg, kan
dat verschillende maanden of zelfs jaren in beslag nemen.
De kosten voor de eventuele herlegging van de voet- of buurtweg moeten door de aanvrager (de
eigenaar) worden gedragen. Overigens krijgen alle mensen die aangeschreven worden van bij het
eerste contact een brochure aangeboden waarin de verschillende mogelijkheden (openstellen,
herleggen, afschaffen) haarfijn worden toegelicht.
Rest nog de opmerking dat sommige constructies (veranda’s, carports, tuinhuisjes, bijgebouwen) op
buurt- of voetwegen vergund zouden zijn. In principe is dat niet mogelijk, tenzij in de notariële akte of
in de stedenbouwkundige vergunning al de verplichting was opgenomen dat de voet- of buurtweg
herlegd diende te worden of tenzij de vergunningverlenende overheid onnauwkeurig is geweest.
Eventuele meningsverschillen of disputen hierover zullen moeten worden beslecht door de bevoegde
rechtbank.

Met algemene stemmen worden de punten 17/2 en 17/9 samen behandeld.

17/2. Wij roepen onze bestuurders op tot het ondertekenen van het burgemeestersconvenant
Met het burgemeestersconvenant engageren gemeenten zich mee voor de Europese en regionale
inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen. Ze zullen die uitstoot op hun grondgebied met
minstens 20 procent terugdringen tegen 2020. Het convenant is een initiatief van de Europese
Commissie en heeft aldus een belangrijke Europese uitstraling. Het is ook een mooie vlag om het hele
lokale energiebeleid focus en systematiek te geven en zichtbaar te maken voor de bevolking.

Het burgemeestersconvenant is geen vrijblijvend charter. De Europese Unie volgt op of de gemeente
die zich engageert, haar engagementen nakomt.
Sedert de aftrap begin 2009 hebben 4000 Europese gemeenten dit convenant ondertekend. In die
gemeenten wonen samen meer dan 160 miljoen inwoners. De provincie Vlaams-Brabant heeft het
voornemen om technische en financiële steun te voorzien voor gemeenten die tot dit convenant
toetreden, de VVSG zal netwerking en ervaringsuitwisseling organiseren. De Vlaamse overheid zal
steun verlenen voor een CO2 nulmeting.
Door toe te treden tot het burgemeestersconvenant geeft de gemeente Kortenberg een concrete
invulling aan de principes uit het charter van Kortenberg, waardoor burgers en de overheid samen
werken aan een duurzame, zuurstofrijke toekomst.
17/9. Ondertekenen van het burgemeestersconvenant .
Door ondertekening van dit convenant zetten gemeenten zich in voor de Europese en regionale
inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen. Met deze inspanning proberen de deelnemende
gemeenten de uitstoot op hun grondgebied tegen 2020 met minstens 20 procent terugdringen. Een
lovenswaardig inspanning aan de basis. Dit convenant is een initiatief van de Europese Commissie en
heeft aldus een belangrijke Europese uitstraling. Ook de provincie Vlaams-Brabant ondersteunt dit
initiatief. Het is een prachtige manier om het hele lokale energiebeleid focus en systematiek te geven
en zichtbaar te maken voor de bevolking. Ondertekening van dit convenant is volledig in de geest van
het Charter van Kortenberg.
Het burgemeestersconvenant is geen vrijblijvend charter. De Europese Unie zal de inspanningen van
de gemeente opvolgen en kan zo zien of de gemeente haar engagementen nakomt.
Al meer dan 4.000 Europese gemeenten hebben dit convenant ondertekend. In totaal meer dan 160
miljoen inwoners.
De provincie Vlaams-Brabant heeft het voornemen om technische en financiële steun te voorzien voor
gemeenten die tot dit convenant toetreden, de VVSG zal netwerking en ervaringsuitwisseling
organiseren. Tevens zal de Vlaamse overheid steun verlenen voor een CO2 nulmeting.
Door ondertekening van dit convenant geeft de gemeente Kortenberg een concrete invulling aan de
principes uit het Charter van Kortenberg waar dan burgers en overheid samen werken aan een
duurzame en gezonde toekomst. Voor ons en onze kinderen.
De vraagsteller vraagt dan ook het college dit burgemeestersconvenant te ondertekenen.
De schepen van Milieu antwoordt dat de gemeente absoluut voorstander is van een rationeel E-gebruik
en een daling van de CO2 uitstoot en dat er daar al inspanningen voor gedaan worden, bijvoorbeeld:
- verwarmings- en klimaatregeling in het AC
- de E-boekhouding in de gemeentelijke gebouwen leert ons waar de knelpunten zitten zodat de
nodige aanpassingen kunnen gedaan worden. Zo heeft de gemeente in 2012, volgens de gegevens van
de E-boekhouding, een lager E-verbruik gerealiseerd in het AC t.o.v. 2011
- dikke truiendag, de verwarming wordt voor 1 dag lager gezet
- personeelsleden kunnen een dienstfiets lenen voor korte afstanden….voor langere afstanden kan men
ook een elektrische fiets gebruiken
- fietsvergoeding voor personeelsleden
- bij aankoop van dienstwagens is het E-verbruik een belangrijk aandachtspunt
Ook de inwoners worden gesensibiliseerd en gestimuleerd tot lager E-verbruik door bijvoorbeeld:
- mogelijkheid om een E-meter te lenen, GRATIS!
- sensibilisatie voor dikke truiendag
- infosessies over rationeel E-gebruik welke alle 3 succes hadden
- subsidies voor het gebruik van zonne-energie; in 2012 werden 96 subsidieaanvragen ingediend
(250 euro)
- subsidie voor uitvoeren van E-audits in particuliere woningen (125 euro)
- ondersteunen van acties als ” met belgerinkel naar de winkel”
Het is wat betreft het burgemeestersconvenant ook nog niet helemaal duidelijk of, en welke, subsidies
er zullen verleend worden door Europa, Gewest en Provincie, en wat het kostenplaatje zal zijn. In mei
volgt hier hopelijk meer info over tijdens de studiedag “lokaal milieubeleid”.

Als gemeente is het belangrijker om in de praktijk daden te verrichten dan in theorie dure worden te
gebruiken.

17/3. Wij roepen onze bestuurders op tot het ondertekenen van het charter van de biodiversiteit
De meeste gemeenten in Oost-Brabant hebben het Charter van de biodiversiteit ondertekend. Dit
charter kent 4 pijlers:
- gebiedsgericht natuurbeleid met de uitbouw van natuurgebieden en het ondersteunen van de aankoop
van natuurgebieden
- een soortgericht beleid met koestersoorten en acties rond leefgebieden van o.m. akkervogels,
vleermuizen, de eikelmuis
- een beleid gericht op educatie en betrokkenheid
- natuur in stad en dorp
Kortenberg heeft dit charter tot op vandaag niet ondertekend, en dat is jammer, want er gaat wel
energie naar een onderbouwd natuurbeleid, ook in onze gemeente. Er volgt nu echter een herkansing:
er is een geactualiseerd charter, waarin vooral aandacht gaat naar de eerste pijler. De vraagsteller roept
het bestuur dan ook op om dit charter te ondertekenen. Ook dit is een concrete invulling van de
principes van het charter van Kortenberg.
De schepen van Milieu antwoordt het charter voor biodiversiteit een initiatief is van Natuurpunt dat de
gemeente en middenveld oproept om het biodiversiteitsverlies af te remmen. Natuurpunt wil dit met
het ondertekenen van het charter extra in de picture zetten.
Als gemeente zijn er echter geen toeters of bellen nodig om te beseffen dat het behoud van
biodiversiteit een waardevol gegeven is. De gemeente deed, en doet nog steeds, inspanningen om de
verscheidenheid aan levensvormen in stand te houden:
- de gemeente kocht het natuurgebied de Zevenster
- Kortenberg voert een soortgericht beleid. Zo werden bijvoorbeeld bij de aanleg van het park aan de
abdij de principes van harmonisch park- en groenbeheer gehanteerd waardoor de biodiversiteit in het
park in stand gehouden en ontwikkeld wordt
- een ander voorbeeld voor instandhouding is de jaarlijkse paddenoverzet actie
- door deelname aan het koesterburenengagement gaat speciale aandacht naar onze koesterburen zoals
de huiszwaluw of de sleedoornpage
- de milieu educatieve route is een mooi voorbeeld van een beleid dat gericht is op educatie en
betrokkenheid
- ook de MOS-projecten zorgen ervoor dat kinderen vertrouwd raken met het leefmilieu
In het geactualiseerd charter wordt de eerste pijler als belangrijkste benadrukt, hier wil de schepen bij
vermelden dat er een investeringssubsidie van 2800 euro voor de vzw Natuurpunt in de begroting
opgenomen is, deze werd de laatste 3 jaar niet gebruikt.

17/4. Herstellen van putten op het Sint-Pietersplein in Kwerps
Het plein rechtover de kerk in Kwerps ligt er naar jaarlijkse traditie na de winter weer triestig bij. Er
zijn veel putten die het plein gevaarlijk maken voor de gebruikers wegens struikelgevaar, en dit zeker
als het donker is. Eigenlijk zou dit herstel op regelmatige basis moeten gebeuren of op een meer
efficiënte manier zodat de bedekking langer meegaat. Er wordt gevraagd of er hier zo snel mogelijk
iets aan gedaan kan worden.
De schepen van Openbare Werken antwoordt dat een duurzame heraanleg, naar analogie met de
dorpskern van Everberg, de meest aangewezen oplossing is.
Daarom zal er in het beleidsplan de nodige aandacht worden besteed aan de heropwaardering en aan
de mogelijke functionaliteiten van de dorpskernen.
Voorlopig is het dan ook enkel mogelijk om de putten te vullen, deze zullen naar jaarlijkse traditie
vóór het petanquetoernooi van juni gedicht worden.

17/5. Winterschade
Het was een lange winter met veel vorstschade aan de straten. Er wordt gevraagd of er al zicht is op
een timing en stappenplan voor het herstel en hoe het bestuur dit gaat aanpakken.
De schepen van Openbare Werken antwoordt dat de verschillende winterprikken er inderdaad de
oorzaak van zijn dat er vele putten dienden gevuld te worden met extra asfalt. Er werden dan ook extra
bestellingen uitgevoerd en de putten werden systematisch aangepakt.
Daarnaast waren er nog 2 ernstigere problemen, in de Kruisstraat en de Nederokkerzeelsesteenweg,
maar deze lagen niet aan het asfalt zelf. De herstelling zal zeer snel worden uitgevoerd.

17/7. Resolutie met betrekking tot de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel
Een bepaalde fractie wenst onderstaande motie in te dienen als alternatief bij vraag 8 op de agenda van
de openbare zitting van 15 april 2013:
Motie met betrekking tot de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel
De gemeenteraad:
Gelet op artikel 22 van het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 2 van het gemeentedecreet;
Gelet op de Bijzondere wet van 19 juli 2012 tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel
betreft;
Overwegende dat een hoofdstedelijke gemeenschap wordt opgericht waar al de gemeenten van
Vlaams-Brabant van rechtswege deel van zullen uitmaken, dus ook de gemeente Kortenberg.
Overwegende dat deze materie zodoende ook van gemeentelijk belang is;
Overwegende dat het overleg zich toespitst op gewestmateries;
Overwegende dat de hoofdstedelijke gemeenschap geenszins raakt aan taal- of gewestgrenzen en ook
geen bevoegdheid heeft op het vlak van gemeenschapsmateries;
Overwegende dat de sociaal-economische invloed van Brussel zich veel verder uitstrekt dan het
grondgebied van de 19 gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De sociaal-economische
zone van zijn « hinterland », rekening houdend met het woonmilieu, de migraties, de tewerkstelling en
de uitwisselingen tussen het centrum en de rand, beslaat een grootstedelijke zone die zich uitstrekt
over meerdere tientallen gemeenten, die in Vlaanderen en Wallonië liggen;
Overwegende dat nauwe samenwerkingsverbanden tussen Brussel en zijn hinterland essentieel en
wederzijds voordelig zijn voor elk van de drie gewesten en voor gans het land, ook voor de gemeente
Kortenberg. Deze verbanden zijn in het bijzonder belangrijk op het vlak van werk, economie,
ruimtelijke ordening, mobiliteit, openbare werken en milieu. Ook in de Vlaamse Rand kan een goede
samenwerking leiden tot een groter aanbod aan openbaar vervoer, een intelligentere ruimtelijke
ordening en meer economische ontwikkeling;
Overwegende dat het overleg en aanwezigheid in de hoofdstedelijke gemeenschap geen verplicht
karakter hebben, maar wel een grote meerwaarde kunnen bieden voor de gemeente;
Overwegende dat de gemeente er alle belang bij heeft om aanwezig te zijn bij overlegmomenten over
aangelegenheden die de gemeente betreffen en gebruik te maken van mogelijkheden tot overleg met
andere gemeenten en hogere overheden
Aangezien elke gemeente en elke overheid in het algemeen een bijzonder groot belang heeft bij
constructief overleg en nauwe samenwerking;
Verklaart :
- Structureel overleg tussen de gemeenten van Vlaams-Brabant, Brussel en Waals-Brabant, de
betrokken provincies, de gewesten, en de federale overheid op het vlak van gewestmateries een
meerwaarde te vinden voor onze gemeente;

- Bijgevolg positief te staan ten opzichte van de oprichting van de hoofdstedelijke gemeenschap en
actief deel te nemen aan de vergaderingen van deze nieuwe instelling wanneer ze daartoe wordt
uitgenodigd;
Roept het college van burgemeester en schepenen op:
- Actief deel te nemen aan de werking en de vergaderingen van de hoofdstedelijke gemeenschap
Bijlage
De tekst van het nieuwe art. 92bis, §7 BWHI:
" § 7. Er wordt een hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel opgericht met het oog op overleg over
de aangelegenheden bedoeld in artikel 6, § 1, die meerdere gewesten aanbelangen, in het bijzonder
mobiliteit, verkeersveiligheid en de wegenwerken vanuit, naar en rond Brussel. De gewesten zijn lid
van de hoofdstedelijke gemeenschap en de vertegenwoordigers van hun regeringen hebben er zitting
in. Alle gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en van de provincies Vlaams-Brabant en
Waals-Brabant, evenals de federale overheid zijn van rechtswege lid van de hoofdstedelijke
gemeenschap. De provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant kunnen vrij toetreden.
De gewesten sluiten een samenwerkingsakkoord om de nadere regels en het voorwerp van dit overleg
vast te leggen.
De op- en afritten van de autosnelwegring om Brussel (R0) mogen enkel worden gesloten of
onbruikbaar worden gemaakt nadat daarover overleg is gepleegd tussen de gewesten in de
hoofdstedelijke gemeenschap bedoeld in het eerste lid.
Bij wijze van overgangsmaatregel heeft het in het derde lid bedoelde overleg plaats buiten de
hoofdstedelijke gemeenschap in afwachting van het sluiten van het in het tweede lid bedoelde
samenwerkingsakkoord. ".
De schepen van Vlaamse Aangelegenheden geeft toelichting over het voorstel in punt 8 van de agenda
van de openbare zitting van heden aan de hand van het verslag van de commissie ad hoc van
20 maart 2013. Na stemming over punt 8 wordt er over dit alternatief voorstel gestemd:
- Stemmen voor: Stefaan Ryckmans, Willy Trappeniers, Katrijn Willems, Ann Van de Casteele, Mia
Vandervelde, Mia Brumagne, Silke Cuypers, Roger Broos, Marinus van Greuningen
- Stemmen tegen: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Koen Van
Roey, Myriam Van Tricht, René De Becker, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Erwin
Cleopater
Met 16 stemmen tegen en 9 stemmen voor wordt het alternatieve voorstel verworpen.

17/8. Visie over de gemeente financiën in de nabij en middellange toekomst.
In het dossier “Gemeente financiën” gepubliceerd in Het Laatste Nieuws van 20 maart kreeg
Kortenberg een 7 op 10 met als eindconclusie: Wil Kortenberg meer financiële ademruimte zonder de
belastingen te verhogen, dan moet de schuld verder afgebouwd worden.
Daarom wil men weten of de schepen van Financiën, en met hem het college, een duidelijke visie
heeft over deze aanbeveling en of zij rekening houden met het toekomstig financiële plaatje gezien de
te verwachte stijgende kosten en de dalende inkomsten.
Er wordt gevraagd of het college net zo ‘creatief ‘ wil omgaan met deze vooruitzichten, zoals
verschillende gemeenten in de omgeving van plan zijn te doen, of dat Kortenberg op andere manieren
de kas gaat spijzen, gaat besparen op de dienstverlening, personeelsbestand e.d., om het hoofd te
bieden aan wat er op ons afkomt volgens de recente analyse van BELFIUS.
De schepen van Financiën vraagt een beetje geduld en verwijst hierbij naar het meerjarenplan dat
binnenkort mag verwacht worden.
7 op 10 is inderdaad een respectabel resultaat, onderscheiding zelfs, maar mogelijk kan er een grote
behaald worden.

Hiervoor moet de schuld inderdaad verder afgebouwd worden, maar wat de belastingen betreft, zullen
de verkiezingsbeloftes nageleefd worden.
17/10. Stand van zaken Camera’s met nummerplaatherkenning.
Naar aanleiding van de aankoop van een camera voor nummerplaatherkenning door onze
politiediensten wordt er gevraagd of er plannen bestaan om dit systeem uit te breiden en of er
overwogen wordt dit systeem dan ook in de inbraakgevoelige wijken van Groot-Kortenberg in te
zetten, zoals bijvoorbeeld in een wijk als Armendaal.
De burgemeester geeft eerst een opmerking van orde: de financiering en het beheer van de ANPRcamera’s behoren tot de bevoegdheid van de politiezone, niet van de gemeenteraad. De vraag zou dus
moeten gesteld worden in de politieraad.
Omdat de vraag deels ook betrekking heeft op het veiligheidsbeleid in sommige deelgebieden van
onze gemeente, wil de burgemeester deze keer een uitzondering maken en toch antwoorden.
Voorlopig is onze politiezone nog in de opstartfase met het mobiele systeem voor automatische
nummerplaatherkenning, wat betekent dat alle medewerkers van de interventiedienst vertrouwd
moeten raken met de werking en de bediening van het systeem .
Het aantal positieve hits is hoopgevend (1 gestolen nummerplaat en 3 niet-verzekerde voertuigen).
Vanaf vorige week werd ook de lijst van de rijverboden binnen de zone HERKO toegevoegd. Vanaf
eind april zou HERKO, als pilooteenheid, ook de lijst van niet-geschouwde voertuigen krijgen.
De inzet van de camera heeft niet enkel als doel om op het terrein gesignaleerde voertuigen uit het
verkeer te halen, maar kan ook gebruikt worden om na inbraken nazicht te doen welke voertuigen er in
een zone rond de diefstal gespot werden. In die context zijn patrouilles in inbraakgevoelige zones meer
dan nuttig en zullen ze daar ook op aangestuurd worden. De wijk Armendaal komt in dat verband,
evenals andere inbraakgevoelige straten en pleinen, zeker in aanmerking.
De werking van dit voertuig zal na 6 maanden grondig geëvalueerd worden. De resultaten hiervan
zullen in de politieraad worden besproken.
Wat de intenties van het gemeentebestuur betreft i.v.m. het gebruik van mobiele en vaste camera’s in
functie van preventie, misdaadbestrijding en mobiliteit, verwijst de burgemeester naar het nieuwe
beleidsprogramma dat zowel in de raadscommissies als op de gemeenteraad zal worden besproken.
Steeds meer lokale politiediensten zien het nut van deze camera's in en hebben reeds contact genomen
met onze politiezone. HERKO speelt in deze dan ook een voortrekkersrol binnen het arrondissement
Leuven. Dat betekent dat we hopelijk als eersten mooie resultaten kunnen boeken, maar dat we ook
onvermijdelijk last zullen hebben van kinderziektes.

18.

Verslag

Gelet op de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd met algemene stemmen.

In uitvoering van art. 11 van het huishoudelijk reglement werd volgende vraag door de Open VLDfractie voorgelegd:

Omleiding Walenstraat
Wegens de heraanleg van het kruispunt Leuvensesteenweg/Th. Swartstraat zal het verkeer van en naar
de industriezone Guldendelle omgeleid worden via de Walenweg.
De herstelwerken aan het bewuste kruispunt zijn inderdaad noodzakelijk, maar de manier waarop de
communicatie verloopt en de voorgestelde omleiding doet vele vragen rijzen, zoals:
1) Of met de Walenweg, de Walenstraat bedoeld wordt.
Deze ‘vergissing’ doet vermoeden dat het ‘bericht aan de aangelanden’ niet in overleg met het college
werd opgesteld. Hopelijk hebben de aangelanden deze foute informatie niet doorgestuurd naar bvb.
hun leveranciers.
2) Of het college de impact van deze omleiding beseft.
De Walenstraat is niet uitgerust om zoveel zwaar verkeer (in beide richtingen) aan te kunnen. Destijds
werd een maximum tonnage in deze straat opgelegd, net om de straat te ontlasten.
Er wordt ook gevraagd of de bewoners van deze straat geïnformeerd werden van de voorgestelde
omleiding.
3) Tegenover de Th. Swartstraat (zuidkant Leuvensesteenweg) werd eind vorige week een betonstrook
heraangelegd. De “droogtijd” is normaal gezien 3 weken. Dit verergert de situatie volledig.
4) Of er een signalisatieplan werd voorgelegd aan de politie en het college, en of dit besproken werd
op het Mobiliteitsoverleg.
Nu reeds ontbreekt er noodzakelijke signalisatie. Als je via de Th. Swartstraat naar de
Leuvensesteenweg rijdt is er nergens aangeduid dat er op de Leuvensesteenweg werken aan de gang
zijn met alternerende verkeerslichten. Een onoplettende chauffeur moet maar eens de “verkeerde”
richting uitrijden.
5) De werken aan het kruispunt vallen samen met de werken van Eandis. De verkeersellende zal
hierdoor nog meer toenemen.
6) Of Herko hiervoor een vergunning heeft verleend.
7) Of er een plaatsbeschrijving van de Walenstraat is gebeurd, wanneer. Er is nu reeds extra schade
vastgesteld.
8) Vrachtverkeer komende van Leuven kan onmogelijk de Walenstraat inrijden wegens de “paaltjes”
langsheen de Leuvensesteenweg. Ook het uitrijden verloopt zeer moeizaam. Men vraagt zich af hoe
vrachtwagens mekaar zullen kunnen kruisen in de Walenstraat.
9) De bocht Walenstraat/JB Vinkstraat is veel te kort. Er is nu al ernstige schade waar te nemen bij het
aanpalend bedrijf.
De bijgevoegde verschillende foto’s illustreren dit alles.
Voorstel van deze fractie:
1) Wachten tot de betonstrook die vernieuwd werd helemaal is uitgehard zodat dit baanvak kan
gebruikt worden.
2) De herstelling van de betonstrook kant Noord in 2 fases uitvoeren zodat het in/uitrijden naar de
industriezone (weliswaar moeilijker) mogelijk blijft. Eventueel werken met verkeerslichten in de Th.
Swartstraat.
3) Pas wanneer beide verkeersstroken op de Leuvensesteenweg opnieuw “open” zijn voor het verkeer
kan tijdens het weekend de kleine asfaltherstelling gebeuren. We vernamen van de aangelanden dat het
verkeer dan veel kleiner is.
Een email van een bedrijf naar de andere bedrijven werd eveneens toegevoegd.
De burgemeester antwoordt dat dit vroeger werd besproken in een Mobiliteitsoverleg maar dat er nooit
toelating werd gegeven voor een omleiding via de Walenstraat. Alternatieven zullen besproken
worden en een oplossing zal aan de bedrijven worden gecommuniceerd.
Eveneens werd aan politie Herko om een toelichting gevraagd en werd er geantwoord dat er een
vergunning werd afgeleverd door hun diensten omdat zij er aanvankelijk van uit gingen dat de
vrachtwagens langs de Th. Swartsstraat zouden inrijden (de te vervangen betonblok ligt tot halfweg
het kruispunt) en uitrijden langs de Walenstraat. Dit leek een goed idee gezien deze situatie enkele
maanden geleden gewerkt heeft. Er werd echter over het hoofd gezien dat de aannemer de
vrachtwagens in twee richtingen door de Walenstraat zou jagen. Dit is inderdaad niet mogelijk gelet
op de aard van de weg.

Dit werd ondertussen samen met de verantwoordelijke van AWV, de aannemer en de
signalisatieverantwoordelijke rechtgezet en alle verkeer gaat door de Th. Swartsstraat moeten af -en
aanrijden met behulp van een voorrangsregeling. De Walenstraat zal dus niet betrokken worden, net
zoals de Erpsestraat. Er zal een nieuw signalisatieplan en brief voor de bewoners opgesteld worden.
De werken blijven dus gepland voor donderdag 18/4 en vrijdag 19/4 en twee uitdroogdagen tijdens het
weekeinde. Het kruispunt zou terug vrij zijn tegen maandag 22/04/2013.
De verwittiging van de omwonenden gebeurde op initiatief van de aannemer en werd niet voorgelegd
aan het bestuur voor de verspreiding.
De werken werden eerder dit jaar al aangekondigd en oppervlakkig besproken in het
Mobiliteitsoverleg in maart, maar er werd niet verder op ingegaan gezien er nog geen concrete data en
plannen bekend waren.
Einde maart-begin april zijn deze werken in een stroomversnelling geraakt en dienden ze uitgevoerd te
worden voor de geplande werken op de E40 zelf in de zomer 2013 (cf. werken op de
Mechelsesteenweg en de werken van Eandis).
Gezien er geen tijd was tot het volgende Mobiliteitsoverleg, werd per mail overleg gepleegd.
Voor wat de werken van Eandis betreft dienden deze zo snel mogelijk uitgevoerd te worden.
Beide aannemers pleegden overleg en zouden elkaars werf niet hinderen. De ene werf zou tijdig
gedaan zijn tegen dat de volgende ter plaatse is.
Tot nu lukte dit blijkbaar ook, gezien de Eandiswerken reeds voorbij de Th. Swartstraat gevorderd
zijn.
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